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ระเบียบโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ว่าด้วยข้อบังคับการจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
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ระเบียบโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิ เษก
ว่าด้วยข้อบังคับการจัดกิ จกรรมสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน
-------------------------------------------ด้วยโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มโี ครงการสหกรณ์รา้ นค้า เพือ่ ให้นกั เรียนได้มคี วามรู้
ความเข้าใจและมีโอกาสได้ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับสหกรณ์ เป็ นการเตรียมตัวเป็ นสมาชิกสหกรณ์ทด่ี ตี ่อไป
ฉะนัน้ อาศัยความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2511 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2511
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จึงวางระเบียบข้อบังคับสหกรณ์รา้ นค้าโรงเรียนไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ชื่อ สถานที่ รูปแบบ
ชื่อ “สหกรณ์รา้ นค้าโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก”
สถานทีต่ งั ้ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตาบลละหานทราย อาเภอละหานทราย จังหวัด
บุรรี มั ย์ 31170
รูปแบบ เป็ นสหกรณ์รา้ นค้า จาหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องเขียนแบบเรียน
ข้อ 2 วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและเป็ นแหล่งเรียนรู้
2. ส่งเสริมการประหยัด การรูจ้ กั ออม และใช้จ่ายในสิง่ ทีจ่ าเป็ น
3. จัดหาทุนพัฒนาโรงเรียนและเพือ่ ขยายผลการจัดกิจกรรมสหกรณ์ไปสูช่ ุมชน
ข้อ 3 สมาชิ กกิ จกรรมสหกรณ์ ประกอบด้วย
1. นักเรียน
2. ครูทุกคนและนักการภารโรง
ข้อ 4 การสมัครเป็ นสมาชิ กสหกรณ์
สมัครเป็ นสมาชิก ฟรี ทุกต้นภาคเรียนของแต่ละปี การศึกษา
ข้อ 5 การสิ้ นสุดสมาชิ กภาพ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ย้ายออกหรือจบการศึกษาของโรงเรียน
ข้อ 6 หุ้นและการถือหุ้น
มูลค่า หุน้ ละ 15 บาท สมาชิกต้องถือหุน้ อย่างน้อย คนละ 1 หุน้ แต่ไม่เกิน 50 หุน้ โดย
สมาชิกต้องชาระค่าหุน้ เมื่อแรกสมัครครัง้ เดียวหรือผ่อนชาระไม่เกิน 5 วัน
ข้อ 7 การโอนและการคืนหุ้น
1. การโอนหุน้ ทีถ่ อื ครองต้องแจ้งคณะกรรมการดาเนินการก่อนทุกครัง้
2. การคืนหุน้ สมาชิกสามารถขอรับคืนได้ในวันสิน้ ภาคเรียนที่ 2 ของทุกปี (30 มีนาคม)และถ้า
เกินกาหนดภายใน 15 วันถือว่าสละสิทธิ ์

3

ข้อ 8 การจัดสรรเงิ นผลกาไร ในวันสิน้ ปี ทางบัญชี ถือเอาวันที่ 30 มีนาคมของทุกปี โดยให้
คณะกรรมการดาเนินการจัดทาบัญชีงบดุลรายการ ดังนี้
1. จ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่เกินร้อยละ 20
2. จ่ายเป็ นเงินเฉลีย่ คืน ไม่เกินร้อยละ 10
3. จ่ายโบนัสกรรมการ ร้อยละ 20 และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การ ร้อยละ 5
4. จ่ายเป็ นเงินบารุงสถานศึกษา ร้อยละ 20
5. ทีเ่ หลือเป็ นหุน้ สหกรณ์
ข้อ 9 การประชุมใหญ่
ให้มกี ารจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี ภาคเรียนละ 1 ครัง้
ข้อ 10 คณะกรรมการดาเนิ นการ
1. ได้จากการคัดเลือกนักเรียนทีเ่ ป็ นสมาชิก มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติ
เห็นชอบ จานวน 15 คน ให้คณะกรรมการฯ ดารงในตาแหน่งเป็ นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา
2. ให้คณะกรรมการเลือกประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการและกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ
กันเอง และให้มคี รูผดู้ แู ลโครงการ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การและนายทะเบียน
ข้อ 11 หน้ าที่คณะกรรมการดาเนิ นการ
1. จัดประชุมใหญ่ จัดประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมต่างๆ
2. พิจารณาคุณสมบัตผิ ถู้ อื หุน้ ผูส้ มัครเข้าใหม่
3. จัดทาบัญชีรายรับ-จ่ายและตรวจสอบความถูกต้องทุกวัน
4. จัดสรรเงินกาไร ปั นผล เฉลีย่ คืน
5. ตรวจ ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ภายในสหกรณ์
6. ขายสินค้าตามตารางทีก่ าหนด และรับผิดชอบผลทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละเวรฯ
ข้อ 12 คณะกรรมที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1. ผูบ้ ริหารโรงเรียน เป็ นประธาน
2. คณะครู จานวน 3 คน เป็ นกรรมการ
3. ครูเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นเลขานุการ
ข้อ 13 เรื่องอื่น ๆ
เรื่องอื่น ๆ ทีไ่ ม่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถอื มติทป่ี ระชุมใหญ่สามัญประจาปี

หมวด 1 ชื่อ ประเภทและที่ตงั ้ สานักงาน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตงั ้ สานักงาน
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ชื่อ ร้านสหกรณ์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ประเภท สหกรณ์รา้ นค้า
ทีต่ งั ้ สานักงาน 264 ม.8 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรรี มั ย์ 31170
หมวด 2 วัตถุประสงค์และอานาจกระทาการ
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้มี วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธชี ่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันตามหลัก
สหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ทาหรือจัดหาสิง่ ของทีส่ มาชิก และหน่วยงานภายในโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษกต้องการมาจาหน่ายและอานวยบริการแก่สมาชิกหรือบุคคลทัวไปตามที
่
เ่ ห็นสมควร
(2) จัดหาทุนเพือ่ กิจการของสหกรณ์
(3) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
(4) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกันในหมู่สมาชิก
(5) ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิก
(6) ร่วมมือกับสหกรณ์อ่นื ชุมนุมสหกรณ์ เพือ่ ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
ข้อ 3 อานาจกระทาการ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มอี านาจกระทาการ
ดังต่อไปนี้
(1) ช่วยจาหน่ายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ครูหรือนักเรียน
(2) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิกของสหกรณ์
(3) ซือ้ -จาหน่ายสินค้าของสมาชิกและหรือสหกรณ์อ่นื
(4) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกของสหกรณ์โรงเรียนละหาน
ทรายรัชดาภิเษก
(5) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(6) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง
(7) กระทาการต่างๆ ตามทีอ่ นุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพือ่ ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทก่ี ล่าวข้างต้น รวมถึง ซือ้ ถือกรรมสิทธิหรื
์ อทรัพยสิทธิครอบครอง กูย้ มื เช่าหรือให้เช่า เช่า
ซือ้ หรือให้เช่าซือ้ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซือ้ ขายหรือจาหน่าย จานองหรือรับ
จานอง จานาหรือรับจานา ด้วยวิธอี ่นื ใด ซึง่ ทรัพย์สนิ แก่สมาชิกหรือของสมาชิก

หมวด 3 ทุน
ข้อ 4 ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพือ่ ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(2) โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณจัดตัง้
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(3) รับบริจาค และทุนอื่น ๆ
(4) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี ยู้ กให้
หุ้น
ข้อ 5 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ ในระยะก่อตัง้ นักเรียนคนละ 1 หุน้ และครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยมีมลู ค่าหุน้ ละสิบห้าบาทและหรือเพิม่ หุน้ ภายหลัง
ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกแต่ละคนต้องถือหุน้ ในสหกรณ์เมื่อแรกเข้าตามทีร่ ะบุไว้ในใบสมัครเข้า
เป็ นสมาชิก ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ เพิม่ ขึน้ อีกเมื่อใดก็ย่อมทาได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการดาเนินการ แต่จานวนหุน้ ทัง้ หมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุน้ ทีช่ าระแล้วทัง้ หมด
สมาชิกจะโอนหุน้ ในระหว่างทีต่ นเป็ นสมาชิก(สภาพความเป็ นนักเรียน) อยู่ไม่ได้ นอกจากทีก่ ล่าวใน
ระหว่างทีส่ มาชิกภาพของสมาชิกจะสิน้ สุด สหกรณ์ไม่ตอ้ งส่งเงินค่าหุน้ ของสมาชิกเพือ่ ชาระหนี้แก่
เจ้าหนี้ของสมาชิกนัน้
ข้อ 7 การชาระค่าหุ้น การชาระค่าหุน้ ให้ชาระคราวเดียวครบมูลค่าหุน้ ทีข่ อถือหรือเมื่อให้ถอื หุน้
เพิม่
ข้อ 8 การแจ้งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุน้ ทีส่ มาชิกชาระเต็มมูลค่าแล้วให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์
หมวด 4 การดาเนิ นงาน
ข้อ 9 การดาเนิ นงาน การดาเนินงานของสหกรณ์ตอ้ งบริการสมาชิกโดยไม่หวังผลกาไรในการ
รวมกันผลิต รวมกันซือ้ รวมกันขาย รวมกันแก้ปัญหาร่วมกัน เพือ่ ช่วยเหลือซึง่ กันและกันโดยเปิ ด
โอกาสให้สมาชิกได้ช่วยเหลือตนเองให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ุดเป็ นหลัก ให้คณะกรรมการ ดาเนินงาน
ต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการสหกรณ์ซง่ึ ต้องกาหนดไว้เป็ นระเบียบเป็ น
เรื่อง ๆ ไป
การจัดหาสิ นค้ามาจาหน่ าย
ข้อ 10 การจัดหาสิ นค้า ให้ผจู้ ดั การจัดหาสินค้ามาจาหน่ายโดยให้ได้ราคาย่อมเยา ให้มี
ประเภท ชนิด และคุณภาพ ซึง่ เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิกและกิจการของโรงเรียน
ข้อ 11 การกาหนดราคาสิ นค้า ให้ผจู้ ดั การเป็ นผูก้ าหนดราคาสินค้าในการจาหน่าย และอยู่ใน
ความควบคุมดูแลของคณะกรรมการดาเนินการ โดยคานึงถึงราคาตลาดและความเหมาะสม กับให้จด
แจ้งราคาสินค้าแต่ละอย่างไว้ให้ชดั เจน
ข้อ 12 การขายสิ นค้า สหกรณ์จะขายสินค้าให้แก่สมาชิกด้วยเงินสด ในกรณีทม่ี เี หตุผลพิเศษ
อาจมีการขายเชื่อได้ ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 13 การช่วยจาหน่ ายผลิ ตผลหรือผลิ ตภัณฑ์ของสมาชิ ก สหกรณ์อาจช่วยจาหน่าย
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก หรือให้มบี ริการอื่นใดได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 14 การรวบรวมจานวนเงิ นชื้อสิ นค้าหรือบริ การของสมาชิ ก ในการขายสินค้าหรือ
บริการให้แก่สมาชิก สหกรณ์จะรวบรวมจานวนเงินซือ้ สินค้าหรือบริการของสมาชิกแต่ละคนไว้ในระบบ
การขายด้วยคอมพิวเตอร์ หรืออาจให้สมาชิกแต่ละคนรวบรวมไว้กไ็ ด้ เพือ่ ประโยชน์ในการคานวณการ
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จ่ายเงินเฉลีย่ คืนตามส่วนซือ้ สินค้าหรือบริการเมื่อสิน้ ปี สหกรณ์จะไม่คดิ เงินเฉลีย่ คืนตามส่วนซือ้ หรือ
บริการให้แก่สมาชิก ในกรณีทเ่ี ป็ นสินค้าหรือบริการซึง่ สหกรณ์จดั หามาจาหน่ายหรือบริการแก่สมาชิก
ในราคาควบคุมของทางราชการ หรือสินค้าหรือบริการซึง่ สหกรณ์จดั หามาจาหน่ายหรือบริการในราคา
พิเศษเพือ่ เป็ นการบริการแก่สมาชิก หรือในกรณีทส่ี มาชิกซือ้ สินค้าหรือบริการจากสหกรณ์เพือ่ นาไป
จาหน่ายหรือบริการอีกต่อหนึ่ง แต่สหกรณ์อาจคิดราคาโดยลดหย่อนหรือให้สว่ นลดตามสมควร
การเงิ นและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 15 การเงิ นของสหกรณ์ การรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผูจ้ ดั การ ทัง้ นี้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 16 การบัญชีของสหกรณ์ สหกรณ์จดั ให้มกี ารทาบัญชีตามแบบและรายการทีน่ ายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ ให้บนั ทึกรายการในบัญชี
เกีย่ วกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันทีท่ าการจาซือ้ -จาหน่ายสินค้าให้เป็ นปั จจุบนั ให้บนั ทึกรายการ
ในสมุดบัญชีสรุปยอดรายจ่าย-ซือ้ ในรอบสัปดาห์ และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ี
สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทางบดุลอย่างน้อยครัง้ หนึ่งทุกรอบปี บญ
ั ชีของสหกรณ์ ซึง่ ต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์
หนี้สนิ และทุนของสหกรณ์ ทัง้ บัญชีกาไรขาดทุนตามแบบของสหกรณ์กาหนด วันสิน้ ปี ทางบัญชีของ
สหกรณ์ให้สน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 17 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ดว้ ยในคราวทีเ่ สนองบดุล และให้สง่ สาเนารายงาน
ประจาปี กบั งบดุลภายในสามสิบวันต่อทีป่ ระชุมใหญ่ ให้สหกรณ์รายงานการเปลีย่ นแปลงรายการใน
ทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุน้ ต่อทีป่ ระชุมประจาเดือน หรือสมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวได้
ณ สานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทางานแต่จะดูบญ
ั ชีหรือทะเบียนเกีย่ วกับเงินค่าหุน้ หรือเงิน
ฝากของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือของสมาชิกนัน้ และได้รบั
อนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน
การตรวจสอบบัญชีและการกากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 18 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนั ้ ต้องได้รบั การตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครัง้ ตามระเบียบสหกรณ์รา้ นค้าโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกาหนด โดยคณะกรรมการฝ่ าย
ตรวจสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ จากผูอ้ านวยการโรงเรียน
ข้อ 19 การกากับดูแลสหกรณ์ โรงเรียนแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ หรือมอบหมายรอง
ผูอ้ านวยการคนใดคนหนึ่งเป็ นผูค้ วบคุมกากับตรวจสอบให้สหกรณ์คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
คณะกรรมการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ ผูซ้ ง่ึ เกีย่ วข้องตามความในวรรคแรกอานวยความสะดวกให้ความ
ช่วยเหลือและให้คาชีแ้ จงแก่ผปู้ ฏิบตั กิ ารตรวจสอบตามความเป็ นจริง
กาไรสุทธิ ประจาปี
ข้อ 20 การจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี เมื่อสิน้ ปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไปแล้
่
ว ปรากฏว่าสหกรณ์มกี าไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่า
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ร้อยละสิบห้าของกาไรสุทธิ และเป็ นการคานวณต้นทุนสารองของคณะกรรมการดาเนินการในปี นนั ้ ๆ
กาหนด
กาไรสุทธิประจาปี ทเ่ี หลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ทีป่ ระชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นเงินเฉลีย่ คืนให้แก่สมาชิกตามส่วนทีด่ าเนินการธุรกิจการซือ้ -จาหน่ายทีส่ มาชิก
ทาไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี การจ่ายเงินเฉลีย่ คืนให้จ่ายไม่เกินอัตราร้อยละของกาไรสุทธิต่อยอดขาย
ในปี นนั ้
(2) เป็ นเงินปั นผลตามหุน้ ทีช่ าระแล้วให้แก่สมาชิก ในอัตราเงินปั นผลตามที่
คณะกรรมการดาเนินการได้คานวณต้นทุน กาไรทางธุรกิจจากจานวนเงินปั นผลทัง้ สิน้ ทีจ่ ่ายสาหรับปี นนั ้
ในการคานวณเงินปั นผลตามหุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ ทีส่ มาชิกได้ชาระต่อสหกรณ์ภายในวันทีห่ า้ ของเดือนมี
ระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปั นผลตัง้ แต่เดือนนัน้ ส่วนหุน้ ทีส่ มาชิกชาระต่อสหกรณ์หลังวันทีห่ า้ ของ
เดือน สหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ตงั ้ แต่เดือนถัดไป
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ไม่เกินร้อยละยีส่ บิ ของกาไร
สุทธิ
(4) เป็ นทุนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนร้อยละสิบ
(5) เป็ นทุนเพือ่ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ตามคณะกรรมการเห็นสมควรไม่เกินร้อยสิบของกาไร
สุทธิ
(8) กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ หลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองทัง้ สิน้
หมวด 5 สมาชิ ก
ข้อ 21 สมาชิ ก สมาชิกสหกรณ์น้คี อื
(1) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
(2) เป็ นผูท้ ม่ี ชี ่อื และลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผูซ้ ง่ึ จะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ และได้
ชาระ ค่าหุน้ ตามจานวนทีจ่ ะถือครบถ้วนแล้ว
(3) ผูไ้ ด้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับทีไ่ ด้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และ
ได้ชาระค่าหุน้ ตามจานวนทีจ่ ะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 22 คุณสมบัติของสมาชิ ก สมาชิกต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(1) เป็ นนักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
(2) เป็ นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
(3) เป็ นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจาหรือพนักงานราชการสังกัดโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก
(4) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั น่ เฟื อน
ไม่สมประกอบ
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(5) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและนิสยั ดีงาม
ข้อ 23 การเข้าเป็ นสมาชิ ก ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม
แบบทีก่ าหนดไว้โดยต้องมีสมาชิกคนหนึ่งรับรอง เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็ น
ทีพ่ อใจว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัตถิ ูกต้องตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 30 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิก
ได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนัน้ ลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่า
หุน้ ตามจานวนทีจ่ ะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ทป่ี ระชุมใหญ่คราวถัดไป
ทราบ ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผูส้ มัครร้องขอ ก็
ให้คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่องเสนอทีป่ ระชุมใหญ่เพือ่ วินิจฉัยชีข้ าด มติแห่งทีป่ ระชุมใหญ่ให้รบั เข้า
เป็ นสมาชิกในกรณีดงั ว่านี้ให้ถอื เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
ข้อ 24 ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์ คนละห้าบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถอื เป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 25 สิ ทธิ หน้ าที่ในฐานะสมาชิ ก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ตามจานวนทีจ่ ะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบตั ดิ งั นี้แล้วจึงจะ
ถือว่าได้สทิ ธิในฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดงั นี้
(1) เข้าประชุมเพือ่ เสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรือได้รบั เลือกเป็ นกรรมการดาเนินการหรือผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) สิทธิใดๆ ทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์
(ข) หน้าทีข่ องสมาชิก มีดงั นี้
(1) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสังของสหกรณ์
่
(2) เข้าประชุมทุกครัง้ ทีส่ หกรณ์นดั หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพือ่ ให้สหกรณ์เป็ นองค์การทีเ่ ข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพือ่ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมันคง
่
ข้อ 26 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลีย่ นแปลงชื่อ สัญชาติ
และทีอ่ ยู่ (ย้ายโรงเรียน) ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง การ
ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 27 การขาดจากสมาชิ กภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ย้ายโรงเรียน หรือจบหลักสูตรทางการศึกษาของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
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(6) โอนหุน้ ทีต่ นถือไปหมดแล้ว
ข้อ 28 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกทีป่ ระสงค์จะลาออกจากสหกรณ์ ให้ย่นื หนังสือขอ
ลาออกต่อคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้พจิ ารณาแล้วเห็นควรอนุญาต
ให้ลาออกได้แล้วจึงให้ถอื ว่าออกจากสหกรณ์ได้ คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดาเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการ
ชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถอื ว่าออกจาก สหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 29 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ต้องกระทาความผิดที่รา้ ยแรงไม่เหมาะสมสภาพนักเรียน
(3) จงใจฝ่ าฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสังของสหกรณ์
่
หรือ
ประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่อื สัตย์สุจริต แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรือทาให้เสือ่ มเสียต่อ
สหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวน
พิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดในขณะนัน้ แล้วก็เป็ นอันถือว่าสมาชิก
นัน้ ถูกให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกทีถ่ ูกให้ออกจาก สหกรณ์มสี ทิ ธิย่นื อุทธรณ์ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ โดยให้
ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีท่ ราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของ
ทีป่ ระชุมใหญ่ให้เป็ นทีส่ ุด
ข้อ 30 การถอนชื่อสมาชิ กออกจากทะเบียนสมาชิ ก ในกรณีทส่ี มาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากระบบและทะเบียนสมาชิก
ข้อ 31 การจ่ายคืนจานวนเงิ นของสมาชิ กที่ขาดจากสมาชิ กภาพ ในกรณีทส่ี มาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 36 (1), (2), (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ เงินปั นผลและเงินเฉลีย่ คืน
ค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุน้ ของสมาชิกซึง่ ออกเพราะเหตุอ่นื พร้อมด้วยเงินปั น
ผลและเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คนื ให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุน้
นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มเี งินปั นผลหรือเงินเฉลีย่ คืนสาหรับปี ทอ่ี อกนัน้
หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิน้ ปี ทางบัญชีทอ่ี อกโดยได้รบั เงินปั นผลและเงินเฉลีย่ คืนสาหรับปี ท่ี
ออกนัน้ ด้วยในเมื่อทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี นนั ้ แล้วก็ได้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับ
ฝากและดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์

หมวด 7 การประชุมใหญ่
ข้อ 32 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์นดั สมาชิกมาประชุมกัน
เป็ นการประชุมใหญ่สามัญครัง้ แรกของโรงเรียนเมื่อมีการประชุมใหญ่ของโรงเรียนการประชุมใหญ่สามัญ
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ครัง้ ต่อไป ให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกประชุมปี ละหนึ่งครัง้ ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดและสมควร
แต่ตอ้ งก่อนวันสิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 33 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดาเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมื่อใดก็
ได้ แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มหี นังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ หรือในกรณีทส่ี หกรณ์ขาดทุน
เกินกึง่ ของจานวนทุนเรือนหุน้ ทีช่ าระแล้วต้องเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยมิชกั ช้าแต่ไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีส่ หกรณ์ทราบ
หมวด 8 คณะกรรมการดาเนิ นการ
ข้อ 34 คณะกรรมการดาเนิ นการ ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการครูจานวนห้าคนและนักเรียนจานวนห้า
คน ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิกทีเ่ ป็ นนักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ น
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกให้กรรมการดาเนินการเลือกตัง้ ในระหว่างกันเองขึน้ ดารงตาแหน่งรอง
ประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ น
กรรมการ และปิ ดประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น ณ สานักงานทีท่ าการสหกรณ์
ข้อ 35 อานาจหน้ าที่ของกรรมการดาเนิ นการแต่ละตาแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) เป็ นประธานในทีป่ ระชุมใหญ่ และทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ และควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดาเนินงานทัวไปของสหกรณ์
่
ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสังของสหกรณ์
่
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) ปฏิบตั กิ ารในอานาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ หรือเมื่อตาแหน่ งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั กิ ารตามทีป่ ระธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสังของสหกรณ์
่
(ค) เลขานุการ มีอานาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการทุก
ครัง้
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาเนินการ แล้วแต่กรณี

11

(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสังของสหกรณ์
่
(ง) เหรัญญิ ก มีอานาจหน้าทีด่ งั นี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ให้
เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดาเนินการอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสังของสหกรณ์
่
ข้อ 36 อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการดาเนิ นการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่
ดาเนินกิจการทัง้ ปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสังของสหกรณ์
่
กับทัง้ ในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริญแก่สหกรณ์ ซึง่ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสังของสหกรณ์
่
(2) พิจารณาในเรื่องการจัดซือ้ -จาหน่ายสินค้าหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
(3) เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ต่อทีป่ ระชุมใหญ่
(4) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ทป่ี ระชุมใหญ่อนุมตั ิ
(5) พิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ หรือจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนของผูจ้ าหน่ายสินค้า ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ าหน่ายสินค้าให้ถูกต้อง
(6) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(7) จัดให้มี และดูแลให้เรียบร้อยซึง่ บรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
ข้อ 37 ความรับผิดของคณะกรรมการดาเนิ นการ ในกรณีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
กระทาการหรืองดเว้นการกระทาการ หรือกระทาการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนจน
ทาให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์มขี อ้ บกพร่องเกีย่ วกับการเงิน
การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุ
ให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอื่น
ข้อ 38 คณะกรรมการอานวยการ โดยผูอ้ านวยการโรงเรียนเป็ นประธานกรรมการ รอง
ผูอ้ านวยการ เป็ นกรรมการอานวยการ และให้คณะกรรมการดาเนินการตัง้ กรรมการดาเนินการอื่นเป็ น
กรรมการร่วมอีกตามสมควรข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
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ข้อ 39 อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผู้
ดาเนินกิจการแทนคณะกรรมการดาเนินการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ และคาสังของสหกรณ์
่
ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ น
ปั จจุบนั อยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอันดี และปลอดภัย และพร้อมทีจ่ ะให้ผเู้ กีย่ วข้องตรวจสอบได้ทนั ที
หมวด 9 ผู้จดั การและเจ้าหน้ าที่ของสหกรณ์
ข้อ 40 การแต่งตัง้ ผู้จดั การ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วาม
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมเพือ่ แต่งตัง้ หรือจ้างเป็ นผูจ้ ดั การของสหกรณ์
โดยต้องไม่เป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะต้องห้ามในการแต่งตัง้ หรือจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู้ ดั การรับทราบ และ
รับรองทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กาหนดไว้ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบของสหกรณ์
เกีย่ วกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแต่งตัง้ หรือจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ
และการให้ออกจากตาแหน่งของผูจ้ ดั การ
ข้อ 41 การดารงตาแหน่ งผู้จดั การ แต่งตัง้ จากให้อยู่ตามวาระคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การโดยกาหนดระยะเวลาหรือไม่กาหนดระยะเวลาก็ได้
ข้อ 42 อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้จดั การ ผูจ้ ดั การมีอานาจหน้าทีใ่ นการ
จัดการทัวไปและรั
่
บผิดชอบเกีย่ วกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผเู้ ข้า
เป็ นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์
(2) จัดการทัวไปในส่
่
วนทีเ่ กี่ยวกับการค้าและการบริการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
(3) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ตามอานาจหน้าทีท่ ก่ี าหนดในระเบียบของ
สหกรณ์รวมถึงกาหนดหน้าทีแ่ ละวิธปี ฏิบตั งิ านของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีเ่ หล่านัน้ ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(4) เป็ นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มใี บสาคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ เกีย่ วกับ
การเงินไว้โดยครบถ้วน และดาเนินการค้า การบริหารด้วยความเทีย่ งตรงสุจริต และเก็บรักษาเงินของ
สหกรณ์ให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(5) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั
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(6) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(7) รับผิดชอบจัดทางบดุลรวมทัง้ บัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพือ่ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณา
(9) จัดทาแผนปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ ให้สอดคล้องกับแผนงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากที่
ประชุมใหญ่เข้าร่วมประชุมและชีแ้ จงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซง่ึ ทีป่ ระชุมนัน้ ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(10) ปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(11) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ตลอดจน
สินค้าของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(12) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(13) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่
ทางราชการกาหนด
(14) ค้าประกันเงินกูท้ ส่ี หกรณ์กยู้ มื จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้า
ประกันในฐานะส่วนตัว
(15) ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย หรือตามทีค่ วรกระทาเพือ่ ให้กจิ การในหน้าทีล่ ุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 43 การพ้นจากตาแหน่ งของผู้จดั การ ผูจ้ ดั การต้องพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจานงทาเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัตติ ามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามสหกรณ์กาหนด
(4) อายุครบหกสิบปี บริบูรณ์ หรือครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกหรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์ว่าได้
กระทาการ หรือละเว้นการกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าทีผ่ จู้ ดั การสหกรณ์
ข้อ 44 การลาออกของผู้จดั การ ให้ผจู้ ดั การยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันทีจ่ ะออกไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน และให้เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการนาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์พจิ ารณาการลาออกนัน้ การยับยัง้ การลาออกของผูจ้ ดั การสหกรณ์กระทาได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 45 การมอบหมายงานในหน้ าที่ผ้จู ดั การให้กรรมการดาเนิ นการ ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มี
การจัดจ้างและแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การ หรือสหกรณ์ยงั ไม่อยู่ในฐานะทีจ่ ะจัดจ้างเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ใน
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ตาแหน่งอื่นด้วยได้ ให้คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายงานในหน้าทีผ่ จู้ ดั การให้กรรมการดาเนินการ
คนใดคนหนึ่งตามทีเ่ ห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกินห้าปี
ข้อ 46 การแต่งตัง้ ผู้รกั ษาการแทนผู้จดั การ ถ้าตาแหน่งผูจ้ ดั การว่างลงและยังไม่ได้แต่งตัง้ ให้
ผูใ้ ดดารงตาแหน่งแทน หรือเมื่อผูจ้ ดั การไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้เป็ นครัง้ คราว ให้รองผูจ้ ดั การ
หรือ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการมอบหมายเป็ นผูร้ กั ษา
การแทน การเปลีย่ นผูจ้ ดั การ ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นผูจ้ ดั การให้เป็ นหน้าทีข่ องคณะกรรมการดาเนินการ
ต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน สินค้าคงเหลือ กับบรรดาทรัพย์สนิ และหนี้สนิ
ตลอดจนจัดทางบดุลของสหกรณ์เพือ่ ทราบฐานะอันแท้จริงก่อนทีจ่ ะส่งมอบงาน

